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Notulen:   Algemene Ledenvergadering 23 oktober 2003 Akersloot 
 

1. Opening: 
 
 Voorzitter excuseert om 20.15 de met een Zaans kwartiertje verlate start van de ze vergadering en memoreert 

dat wij voor een historische vergadering staan gezien het aantal voorstellen en amendementen dat vanavond ter 
behandeling is ingediend. Hij meldt dat de heer H. Kooring wegens vakantie afwezig is en stelt de heer H. 
Boymans voor als kandidaat bestuurslid. De heer Boymans draait inmiddels al een poosje mee met het bestuur 
en zal op de jaarvergadering officieel kandidaat worden gesteld. Tenslotte verzoekt hij de aanwezigen het roken 
tot aan de pauze achterwege te laten en verklaart de vergadering voor geopend. 

 
2. Appèl afgevaardigden: 

 
Van de 74 verenigingen met in totaal 2114 leden zijn 2009 leden vertegenwoordigd. 115 leden waren daarmee 
niet vertegenwoordigd. 

 
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 6 maart 2003: 

 
Onder dank van de voorzitter worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen: 
 
 Voorzitter meldt dat de huldiging van de jeugdkampioenen zal plaatsvinden op 7 februari aanstaande bij AZV in 

Alkmaar waar onder andere een film door de heer C. Donkers zal worden vertoond. Hij roept zoveel mogelijk 
leden op hierbij aanwezig te zijn ter stimulans van onze jeugd. 

 
5. NPO vergadering d.d. 25 oktober 2003. 
 
 Voorzitter licht toe dat de gehele agenda met alle bijlagen zoals het reglement vervoer en de discussienota 

lossingen al uitgebreid in het NP Orgaan is gepubliceerd.  
Hij vraagt nog wel apart aandacht voor het punt evaluatie NP Orgaan. Diverse sprekers maken opmerkingen 
over diverse publicaties maar vooral over het feit dat er voor gewaakt dient te worden dat het algemene 
duivensportnieuws niet eenzijdig exclusief aan het Orgaan mag worden aangeboden. De vergadering steunt 
voorzitter uiteindelijk in zijn voorstel de samenwerking voort te zetten, hoewel voorzitter hierover nog wel 
enkele gememoreerde punten ter verbetering aan de orde zal stellen. 

 Met betrekking tot het onderwerp discussienota lossingen, stelt na een toelichting door de voorzitter, de 
vergadering er voor te kiezen dat de bevoegdheid tot lossen aan de afdelingen moet blijven en dat hierover dan 
ook geen landelijke adviezen op teletekst meer zouden moeten verschijnen.  

 Voor wat betreft het vervoersreglement verwacht voorzitter dat dit niet veel invloed zal hebben voor onze 
afdeling omdat op een enkele aanpassing na onze containers reeds voldoen aan het gestelde in dit reglement. 

 De afdeling stemde in met het NPO voorstel dat Ablis kan worden gekozen als alternatief voor de Nationale 
derby Troyes Jonge Duiven. Hierdoor behoefden de voorstellen 5.2 en 5.3 met betrekking tot alternatieven niet 
meer in stemming te worden gebracht. 
Met betrekking tot de voorgestelde reglementswijzigingen maakt de heer J. Apeldoorn nog enkele opmerkingen 
die de kiesmannen zullen meenemen. 

 Zie verder voor het verloop en de verslaglegging van deze vergadering, het NP-Orgaan. 
  
6. Verenigings- en bestuursvoorstellen: 
 
6.1 Lossingsvolgorde.
 
 Voor dit onderwerp waren veel voorstellen ingediend. De voorstellen 6.1.1 t/m 6.1.20 hadden allen betrekking 

op dit onderwerp en varieerden van lossen in eens, tot lossen in twee, drie of vier groepen. 
 Voorzitter lichtte toe dat niet op ieder ingediend voorstel een préadvies bestuur was geschreven maar dat dit na 

genoemde voorstellen als een totaal advies onder dit agendapunt, was weergegeven op de agenda. Daarbij 
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maakte hij de vergadering er op attent dat als geen van de voorstellen een meerderheid zou behalen, het bij het 
oude zou blijven. De vergadering stemde in om in volgorde eerst te stemmen over het eerste préadvies van het 
bestuur, de gezamenlijke lossing. Als dit geen meerderheid zou behalen dan over het tweede préadvies, de 
lossing in twee delen en als ook dit geen meerheid zou behalen dan over de voorstellen per vereniging. 

 
 Vervolgens vroeg hij wie van de afgevaardigden het woord wenste te voeren over de door hen ingediende 

voorstellen met betrekking tot de lossingsvolgorde. 
 Slechts een tweetal afgevaardigden vroegen hierna het woord om hun mening kenbaar te maken. 
 
 Hierna vroeg voorzitter met het opsteken van de stemkaarten te stemmen over het préadvies van het bestuur om 

uitgezonderd de eerste drie jonge duivenvluchten alle vluchten in 2004 gezamenlijk te lossen. Omdat 
stemkaarten niet voldoende duidelijkheid boden, werd op afroep per vereniging gestemd. 890 leden bleken voor 
en 1119 leden bleken tegen te zijn. Hiermee was het gezamenlijk lossen verworpen. 

 
 Vervolgens werd gestemd over een lossing in twee gedeelten, te weten de rayons A+B+C en de rayons D+E+F.  
 Dit zou gelden voor de vitessevluchten, de eerste 5 jonge duivenvluchten en de navluchten. De rest van de 

vluchten gezamenlijk te lossen. 
Bij het stemmen met de kaarten bleek de overgrote meerderheid te kiezen voor deze wijze van lossen. 

 
 De heer Ruiter stelde voor om dit besluit voor 4 jaar vast te leggen. Tevens gingen geluiden op om ook het 

vliegprogramma niet steeds voor één maar voor meerdere jaren vast te leggen. Voorzitter antwoordde dat 
hierover op dit moment niet kon worden gestemd omdat geen voorstellen met deze strekking waren  
geagendeerd, maar zegde toe hierop in de jaarvergadering terug te komen. 

 
 De heer Liefting vroeg nog aandacht voor het voorstel om de verste afstand altijd het eerst te lossen. Voorzitter 

antwoordde hierop dat het moeilijk is aan te geven wat de verste afstand is, nu wij weer hebben gekozen voor 
een lengtelossing. De verste afstanden uit de rayons A en D ontlopen elkaar nauwelijks. 

 
6.2 Vliegprogramma 2004
 
 Ook over dit onderwerp waren zeer veel voorstellen en amendementen ingediend. Maar liefst 26 agendapunten 

waren aan dit onderwerp geweid. Eigenlijk kwam het er op neer dat eerst een keuze diende te worden gemaakt 
uit twee principe voorstellen. Daarom was de strekking van alle voorstellen en amendementen gegroepeerd 
geagendeerd naar deze principevoorstellen. 

 
 Enerzijds was er het principevoorstel van PV Ons Genoegen Waarland geagendeerd onder punt 6.2.1 met 

amendementen. Anderzijds was er het bestuursvoorstel vliegprogramma 2004 onder punt 6.2.26 met 
amendementen. Omdat het voorstel van PV Ons Genoegen Waarland zonder invulling van stations was 
ingediend, had het afdelingsbestuur hier wedvluchtstations aan toegevoegd. Tevens had het bestuur diverse 
amendementen in het programma verwerkt en het verder enigszins aangepast om te bereiken dat dit programma 
ook in praktische en vervoerstechnische zin uitvoerbaar zou zijn. PV Ons Genoegen stemde in met deze 
aanpassingen. 

 Als de vergadering zou kiezen voor het principe Waarland, dan behoefden alle amendementen op het principe 
bestuursvoorstel niet meer te worden behandeld. Als de vergadering zou kiezen voor het bestuursvoorstel 
vliegprogramma 2004 dan behoefden alle amendementen op het principe Waarland niet meer in stemming te 
worden gebracht. 

 Het voorstel van PV Ons Genoegen Waarland, die dit voorstel op veler verzoek voor het 2e jaar had ingediend, 
werd door de heer Klos toegelicht.  

 Na deze toelichting en diverse sprekers welke de vóór- en nadelen van beide principes aan de orde stelden vroeg 
voorzitter de vergadering haar stem uit te brengen op een van de twee principes. 

 
 Omdat het bestuur het belang van deze stemming zeer hoog achtte werd het opsteken van de stemkaarten 

achterwege gelaten en werd direct gestemd op afroep per vereniging. Bij deze stemming bleken 1420 leden te 
hebben gekozen voor het vliegprogramma Waarland met de aanpassingen van het bestuur. 589 leden stemden 
tegen dit voorstel. Hiermee werd het voorstel principe Waarland aangenomen. 

 Bij de behandeling van de overige voorstellen met betrekking tot het vliegprogramma sprak de vergadering zich 
uit zoveel mogelijk vluchten op vrijdag te willen inkorven. Daarom zegde het bestuur toe voor de wedvlucht 
Reims op 12 juni te zullen zoeken naar een alternatief station zodat op vrijdag kan worden ingekorfd. 
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 Op voorstel van PV de Vredesduif Heemskerk besloot de vergadering in te stemmen met het vervliegen van een 

extra overnachtfondvlucht zodat er in het programma van Noord-Holland 6 overnachtfondvluchten zullen 
worden vervlogen. 

 
 Daarnaast zegde voorzitter toe bij Zuid-Holland te zullen informeren of er een alternatief zou kunnen worden 

gevonden voor Bordeaux, vanwege het gebrek aan vers zoet water in de directe omgeving van Bordeaux. 
 
 Alle overige ingediende voorstellen en amendementen met betrekking tot het vliegprogramma waren met het 

aannemen van bovenstaande, verwerkt, of behaalden geen meerderheid van stemmen. 
 
 Op voorstel van de verenigingen 1202, 1204, 1227, 1228, 1245 en 1258 werd besloten om op alle jonge 

duivenvluchten, de mogelijkheid te bieden ook oude duiven in te korven. Dit is dus een uitbreiding van de zgn, 
U vluchten. Per vereniging kan gekozen worden of de vereniging hier gelegenheid toe biedt. 

 
 Het definitief vliegprogramma 2004 werd als volgt vastgesteld 
  

 Nr lnkorving lossing vlucht categorie   
1 vr 09-04 za 10-04 Meer Vitesse 1 Supervitesse 1 
2 vr 16-04 za 17-04 Kapellen Vitesse 2 Supervitesse 2 
3 vr 23-04 za 24-04 Duffel Vitesse 3 Supervitesse 3 
4 vr 30-04 za 01-05 Strombeek Vitesse 4 Supervitesse 4 
5 vr 07-05 za 08-05 Houdeng Vitesse 5 Supervitesse 5 
6 vr 14-05 za 15-05 Chimay Vitesse 6 Supervitesse 6 
7 do 20-05 za 22-05 Lorris Dagfond 1 
8 vr 21-05 za 22-05 Houdeng Vitesse 7 Supervitesse 7 
9 vr 28-05 za 29-05 Peronne Midfond 1 
10 do 03-06 za 05-06 Orleans Saran Dagfond 2 
11 vr 04-06 za 05-06 Peronne Midfond 2 
12 wo 09-06 vr 11-06 Bordeaux Overnachtfond 1 
13 vr 11-06 za 12-06 Reims/Peronne Midfond 3 
14 di 15-06 vr 18-06 St. Vincent Overnachtfond 2 
15 do 17-06 za 19-06 Bourges Dagfond 3 
16 vr 18-06 za 19-06 Peronne Midfond 4 
17 wo 23-06 vr 25-06 Montauban Overnachtfond 3 
18 do 24-06 za 26-06 Morlincourt Midfond 5 
19 do 01-07 za 03-07 Tours Dagfond 4 
20 vr 02-07 za 03-07 Meer Jong l Supervitesse 8 
21 di 06-07 vr 09-07 Mont de Marsan Overnachtfond 4 
22 do 08-07 za 10-07 Chantilly Midfond 6 
23 vr 09-07 za 10-07 Duffel Jong 2 Supervitesse 9 
24 do 15-07 za 17-07 Chateauroux Dagfond 5 
25 vr 16-07 za 17-07 Strombeek Jong 3 Supervitesse 10 
26 wo 21-07 vr 23-07 Bordeaux Overnachtfond 5 
27 vr 23-07 za 24-07 Houdeng Jong 4 Supervitesse 11 
28 di 27-07 vr 30-07 Bergerac Overnachtfond 6 
29 do 29-07 za 31-07 Mont Lucon Dagfond 6 
30 vr 30-07 za 31-07 Chimay Jong 5 Supervitesse 12 
31 vr 06-08 za 07-08 Peronne Jong 6 
32 do 12-08 za 14-08 Morlincourt Jong 7 
33 vr 20-08 za 21-08 Meer Natour 1 Supervitesse 13 
34 do  26-08 za  28-08 Ablis   geen afdelingsvlucht (Jong Nationaal) 
35 vr 27-08 za 28-08 Kapellen Natour 2 Supervitesse 14 
36 vr 03-09 za 04-09 Duffel Natour 3 Supervitesse 15 
37 vr 10-09 za 11-09 Strombeek Natour 4 Supervitesse 16 
38 vr 17-09 za 18-09 Houdeng Natour 5 Supervitesse 17 
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6.3 Oefenprogramma 2004.
 
 Omdat de vergadering had gekozen voor het vliegprogramma principe Waarland, stelde het bestuur voor het 

complete agendapunt 6.3 oefenprogramma 2004 niet in deze vergadering te behandelen. De voorstellen bij dit 
agendapunt waren namelijk gebaseerd op het voorstel vliegprogramma bestuur met andere data en een 
gezamenlijke lossing zoals in 2003. De vergadering ging ermee akkoord dat het bestuur op de jaarvergadering 
een aan de situatie aangepast voorstel oefenprogramma ter behandeling zal agenderen. 

 
 Wel werd hierbij door meerdere verenigingen de vraag gesteld of een oefenvlucht voor jonge duiven in het 

weekend kan worden geprogrammeerd. Met name het weekend van 12 juni zou hier geschikt voor zijn. Het 
bestuur zegde toe te onderzoeken of dit in het bestuursvoorstel kan worden meegenomen. 

 
6.4 Kampioenschappen in afdelings- en rayonverband.
 
 PV de Snelpost Enkhuizen trok haar voorstel in om het kampioenschap Supervitesse af te schaffen, waarmee zij 

bij nader inzien had bedoeld in te trekken de U vluchten. Nu dit per vereniging kan worden geregeld zag zij niet 
meer de noodzaak van dit voorstel. 

 
 De vergadering verwierp het voorstel van PV Eerste Streker Luchtpost om de jonge duivenkampioenschappen 

uit te breiden met (Troyes) Ablis. 
 
 De vergadering ondersteunde het voorstel van PV Eerste Streker Luchtpost om alle SNZH vluchten tevens te 

laten meetellen voor het overnachtfondkampioenschap van Noord-Holland. 
  

De vergadering verwierp het voorstel van PV Eerste Streker Luchtpost om de kampioenschappen van het Rayon 
en de Afd. op de overnachtfond aan te passen.  

 
Met algemene stemmen besloot de vergadering in te stemmen met het voorstel van PV Eerste Streker Luchtpost 
om de punten van het rayon te laten tellen als afdelingspunten voor alle vlucht onderdelen. En niet alleen de 
Vitesse midfond en jong maar ook Dagfond en Overnacht. 
 
Het voorstel van PV De Postiljon om op alle afdelingskampioenschappen een onderscheid te maken tussen een 
hok- en een aangewezen kampioenschap (zoals nu gebeurt in de rayons) kreeg niet de steun van de vergadering 
en werd verworpen. 

 
 PV De Koerier Wormerveer had voorgesteld om per categorie (Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge duiven en 

Natour) één vliegresultaat te laten vallen. Diverse afgevaardigden spraken over de voordelen en de nadelen 
hiervan en enkelen vroegen zich af welke criteria er dan zouden moeten gelden. Het afdelingsbestuur had 
vanwege het ontbreken van criteria een uitgangspunt in haar préadvies opgenomen. 

 PV de Koerier trok haar voorstel terug en stelde voor de volgende vergadering dit voorstel opnieuw in te dienen 
met daarbij de criteria die volgens haar zouden moeten gelden. 

 
Vanwege het besluit tot een lossing in twee delen werd over het voorstel van PV De Vredesduif Heemskerk om 
de punten voor alle afdelingskampioenschappen te halen uit de afdelingsuitslagen, niet gestemd. Dit kon ook 
niet meer vanwege de tweeledige lossing. 

 
 De vergadering stemde in meerderheid tegen het voorstel van de verenigingen 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 

1225, 1227, 1228, 1245 en 1259 om in Noord-Holland over te gaan naar de Kampioen Onaangewezen en 
Aangewezen per onderdeel met eventueel nog het NPO puntensysteem per onderdeel. 
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 De vergadering besloot in meerderheid om onderstaande kampioenschappen voor 2004 vast te stellen. 
Per kampioenschap de vluchten te tellen als vermeld achter bovenvermeld vliegprogramma 2004. 

 
De kampioenschappen in 2004 in afdelingsverband als volgt vast te stellen. 
 
Afdelingskampioenschappen, prijsverhouding 1 op 4: 
Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Supervitesse. Op deze onderdelen 15 kampioenen. 
Overnachtfond, op dit onderdeel 5 kampioenen. 
Op alle onderdelen 3 stuks kampioensduiven. 

  
Het te hanteren puntensysteem voor de afdelingsvluchten conform NPO kampioenschappen (comb. Aan- en 
Onaangewezen duiven) aangepast in die zin dat voor het aangewezen deel slechts zal gelden: de punten van één 
van de drie eerst getekende duiven. 
 
De punten voor alle kampioenschappen te behalen uit de rayonuitslagen. 
 
Hokkampioenschappen op de onderdelen Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, op elk onderdeel drie 
kampioenen te huldigen. 

 
 
De kampioenschappen in 2004 in rayonverband als volgt vast te stellen. 
 
Rayonkampioenschappen, prijsverhouding 1 op 4: 
Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Oude duiven, Generaal. Op deze onderdelen 10 kampioenen aan- en 
onaangewezen. 
Overnachtfond, op dit onderdeel 3 kampioenen aan- en onaangewezen 

 Op alle onderdelen 3 stuks kampioensduiven. 
  

Puntensysteem voor alle onderdelen: Opdeelsysteem van 1000 naar 0, uitgezonderd rayon 1. 
 Rayon 1 hanteert eventueel een dubbel puntensysteem. Binnen het rayon het systeem van gevlogen meters per 

minuut, daarnaast voor afdelingskampioenschappen het systeem van de overige rayons. 
Aangewezen kampioenschappen: De punten van de vroegste duif van de eerste 3 getekenden. 

  
 
6.5 Vervoer 
 
 Met betrekking tot dit agendapunt waren door de verenigingen een tiental voorstellen ingediend. Deze hadden 

allen betrekking op de wijze van beladen en met name over al dan niet gescheiden vervoer per rayon. 
 
 Voorzitter stelde de vergadering voor om het préadvies bestuur onder deze voorstellen in stemming te brengen 

nadat hij de afgevaardigden de gelegenheid had geboden hun voorstellen nog mondeling nader toe te lichten. 
 Van deze gelegenheid werd nauwelijks gebruik gemaakt zodat voorzitter het préadvies in stemming bracht. 
 
 De vergadering besloot het préadvies te ondersteunen hetwelk inhoud dat niet meer principieel gescheiden per 

rayon vervoerd zal worden maar vervoerd zal worden op een  zo efficiënt mogelijke wijze. 
  
6.6 Stemming in vergaderingen

 
De vergadering ging akkoord met het préadvies van het bestuur naar aanleiding van een voorstel van PV De 
Snelpost Vale Duif Amsterdam om het stemmen in de afdelingvergadering anders te laten verlopen.  
 
Dit advies luidde dat het bestuur positief staat tegenover het idee om verandering aan te brengen in de wijze van 
stemmen. Echter dat verandering eerst op de juridische consequenties bekeken moeten worden. Het bestuur 
zegde toe om in de voorjaarsvergadering hier meer duidelijkheid over te verschaffen. 
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6.7 Vaste voetringen
 
 PV Ons Genoegen Landsmeer had voorgesteld nader te onderzoeken de vaste voetring te voorzien van 

chipgegevens, die dan alleen door een verenigingsfunctionaris met een koppelingsprogramma zoals autokon 
kunnen worden beschreven. 
De vergadering ging ermee akkoord dat het bestuur dit voorstel zal meenemen naar een voorzittersoverleg van 
de NPO. 

 
6.8 Vermelding NPO / teletekstvluchten
 

Het voorstel van PV Eerste Streker Luchtpost om als vermeldingen op teletekst van Afd. 6 niet 10 liefhebbers te 
plaatsen maar 10 duiven, kreeg niet de steun van de vergadering. 
Wel zal het bestuur bij de NPO informeren of het mogelijk is om bij de tien vermelde liefhebbers meer 
prijsnoteringen gepubliceerd te krijgen als deze meerdere duiven hebben bij de eerste tien meldingen. Bijv: Li 
Lid A 1e , Lid B 2e ,5e, Lid C 3e, Lid D 4e, Lid E 6e , Lid F, 7e 9e, Lid G 8e, Lid H 10e Lid J 11e , Lid K 12e . 
Over het voorstel om de reserve NPO vluchten af te schaffen, kon niet worden gestemd omdat dit geen 
bevoegdheid is van afdelingen maar van de NPO. 

 
6.9 Invliegduiven
 
 Van twee verenigingen waren voorstellen ingediend om langer invliegduiven te mogen inkorven. Omdat de 

problematiek al lang bekend is maar de NPO vergadering zich hiertegen heeft uitgesproken zegde voorzitter toe 
dit onderwerp nog eens in een voorzittersoverleg bij de NPO aan de orde te zullen stellen. 

 
6.10 Uitval van kloksystemen 
 
 Van de verenigingen 1425, 1225,  1228, 1245, 1259 waren voorstellen ingediend om leden in concours te 

houden bij uitval van systemen. Deze voorstellen waren echter reglementair niet mogelijk en werden daarom 
niet in stemming gebracht. 

 
6.11 Vliegen bij hoge temperaturen
 
 PV B.V.Z. had voorgesteld om opnieuw aan de orde te stellen in de N.P.O. vergadering, het verbieden van 

wedvluchten bij temperaturen of weersomstandigheden die een veilig terugkeren van onze duiven ernstig in 
gevaar brengen. De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om dit onderwerp aan de orde te 
zullen stellen bij de behandeling van het lossingsreglement. 

 
6.12 Communicatie 
 
 PV B.V.Z. had tevens voorgesteld om voorstellen die door verenigingen ingediend worden, na de datum van het 

uitbrengen van de voorlopige agenda, onverkort te publiceren op de home/page van Afd. 6. Het bestuur zegde 
toe dat als er technisch geen belemmeringen zijn, dit geen probleem mag zijn. Voorwaarde hierbij is minimaal 
dat deze voorstellen dan per E/mail dienen te worden ingediend. 

 
6.13 Rayongrenzen / rayoncontributie 
 
 De vergadering had geen probleem met het préadvies van het bestuur n.a.v. een voorstel van de gefuseerde 

verenigingen PV Gouden Wieken Limmen en PV De Castricumse Luchtpost. Zij stelden voor om de zuidgrens 
van rayon A te wijzigen zodanig dat de leden allen vallen binnen het gebied van rayon A. 

 Dit préadvies luidde als volgt: Het bestuur stelt voor dat u een uitgewerkte grenscorrectie aanbiedt ter 
beoordeling aan de commissie rayongrenzen. Deze zal dan in overleg treden met het Rayon A en B. 

   
De vergadering ging akkoord met het préadvies van het bestuur n.a.v. een voorstel van de verenigingen 1201, 
1202, 1204, 1205, 1206, 1225, 1227, 1228, 1245, 1258 en 1259. Dit voorstel luidde: Het geld dat beschikbaar is 
in NH om de rayons hun kampioen mee te laten huldigen niet per lid uit te betalen, maar delen door het aantal 
rayons. Aldus zal dit onderwerp worden besproken in een overleg met de rayoncontactpersonen. 
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7. Rondvraag 
 

PV Altijd Verder Anna Paulowna had verzocht bij wijziging van lossingsplaats de coördinaten ruim van te 
voren bekend te maken. Dit zal gebeuren via TV-Noord-Holland en AT-5. 

 
PV Altijd Verder Anna Paulowna had verzocht om bij de Compuclub te informeren of ook op de voorlopige 
uitslagen het aantal duiven per deelnemer (net als in de uitslag) vermeld kunnen worden. Naar aanleiding van 
deze rondvraag kon het bestuur mededelen dat er inmiddels overleg plaatsvindt met Compuclub om de uitslagen 
compleet op internet te plaatsen voor een bedrag van circa € 25,- per wedvlucht. Zodra hierover meer 
duidelijkheid bestaat komt het bestuur hierop terug. 

 
Op het verzoek van PV Altijd Verder Anna Paulowna om het vervangen van batterijen van diverse systemen te 
laten gebeuren door de klokkencommissie, reageerde het bestuur negatief. Enerzijds oms\dat dit door de NPO is 
verboden, anderzijds omdat de verantwoordelijkheid bij de leverancier dient te blijven, zeker waar zaken als 
service en garantie een rol spelen. 

 
Op de vraag van Anna Paulowna naar tijdige verstrekking van de ringenboekjes 2004 kon de penningmeester 
antwoorden dat als deze tijdig bij de afdeling zijn, deze ook tijdig (bijvoorbeeld op de afhaaldag van 
wedvluchtbescheiden) kunnen worden afgehaald. 

 
 De heer A. van Dam vroeg nog aandacht voor correcte vermeldingen op teletekst. Tevens vroeg hij of er 

afspraken waren t.a.v. het doorvoeren van correcties in dit verband. Het bestuur deelde mede dat geen afspraken 
over correcties bestaan en dat steeds getracht wordt de juiste informatie te publiceren. Als blijkt dat deze onjuist 
is zal deze voor zover mogelijk altijd worden gecorrigeerd. 

 
 De heer Tervoort stelde voor om de kleur van de Chipringen jaarlijks af te stemmen op de kleur van de vaste 

voetringen. 
 
 
8. Sluiting 
 
 Verder voor dat moment niets meer aan de orde zijnde sloot voorzitter de vergadering onder dank voor het 

geduld en de positieve inbreng en wenste de aanwezigen om 23.10 uur een wel thuis. 
 
 
Jan Koek,  secretaris. 


